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फाि फाि वर्ाांपूवी वाघ आपले अन्न शशजवून िात 
असे. एके ददवशी त्याच्या चुलीची आग ववझून गेली. 
त्यामुळे वाघाला आग आणण्यासाठी गावात जावे लागले.  



वाघाला बघून गावातील लोक घाबिले. त्याांनी 
आपल्या घिाांची दािे-खिडक्या बांद केली.  



वाघ पुन्हा जांगलात पितला. तो त्याच्या बदहणीकड े
गेला. ततला एक बछडा होता.  

“गावात जा आखण माझ्यासाठी आग आण,” वाघ 
त्याच्या भाच्याला म्हणाला. “तू िूप लहान आहेस. 
त्यामुळे लोक तुला घाबिणाि नाहीत.” 

बछडा गावाकड ेचालू लागला. पण वाटेत तो....  



....माकडाांशी िेळला....पाण्यात डुांबला....  
....झाडाांवि चढला. मग गावात पोहोचपेयांत आपल्या 
मामाने काय आणायला साांगगतले होते, हे तो ववसिला.  



“माझ्या मामासाठी एक वस्तू आणायला आलोय मी 
गावात,” बछडा म्हणाला. “पण ती वस्तू कोणती, हेच मला 
आठवत नाहीये.” 

“ताजां दधू आणायला साांगगतलां होतां का?” आजीने ववचािले.  

बछड्याने पेल्यातील ताजे दधू वपऊन टाकले.  

दधू सांपल्यावि तो म्हणाला, “नाही, मला वाटतां, हे नाही 
आणायला साांगगतलां.’ 



“माझ्या मामाने एक वस्तू आणायला साांगगतलीय मला,” 
बछडा म्हणाला. “पण कोणती वस्तू, हे मला आठवत नाहीये.” 

“चववष्ट मासे साांगगतलेत का?” तरुण मुलाने ववचािले.  

बछड्याने सगळे चववष्ट मासे िाऊन टाकले.  

“नाही, मासे साांगगतले नसावेत,” तो म्हणाला.   



“मी मामासाठी काही वस्तू आणायला आलोय,” 
बछडा म्हणाला. “पण कोणती वस्तू हेच मी ववसिलोय.” 

“मऊमऊ उशी आणायला साांगगतलीय 
का?” छोट्या मुलीने ववचािले. 

बछडा मऊमऊ उशीवि डोके टेकून लोळू 
लागला. “नाही, मला नाही वाटत उशी 
आणायला साांगगतलीय,” तो म्हणाला.  



“मी मामासाठी एक वस्तू आणायला 
आलोय,” बछडा म्हणाला. “पण कोणती वस्तू, 
हेच आठवत नाहीये मला.” 

“केसाांसाठी कां गवा ति नाही 
आणायला साांगगतला?” आईने ववचािले.  

मग आईने बछड्याच्या अांगाविच े
केस कां गव्याने वव ांचिले.  

“नाही, मला नाही वाटत कां गवा 
साांगगतला,” तो म्हणाला.  



वाघ ददवसभि आपल्या भाच्याची वाट बघत होता. 
सूयाास्त झाला आखण तािे चमकू लागले तवे्हा तो गावात 
गेला.   

बछडा िूप थकला होता. 
त्याला एका घिात आग ददसली. 
त्याच्याजवळ जाऊन तो झोपला.  



वाघाने घिाच्या खिडकीतून पादहले. त्याचा  
भाचा आिामात झोपला होता.   

“तू ताजां दधू प्यालास. 
“तू चववष्ट मासे िाल्लेस.  
“तू मऊमऊ उशीवि लोळलास. 
“कुणीतिी तुझ ेकेस कां गव्याने वव ांचिले. 
“आखण आता तू आगीची ऊब घेत झोपलास. 
“बछड्या, तू आता वाघ िादहला नाहीस....  

“तू आता माांजि झालास!” 



साांगगतले होत,े त ेत्याला आठवले. आग! मग एक 
जाांभई देऊन तो पित झोपी गेला.  

मग माांजिाला 
जाग आली. 
मामाने काय 
आणायला  



वाघ जांगलात पितला. तवे्हापासून 
वाघाकड ेआग नाही. त ेअन्न कच्चचे िातात.  

वाघाचा बछडा माांजि बनून गावातच िाहू लागला.  
तवे्हापासून माांजिी नेहमी माणसाांसोबत िाहात आहेत.  

समाप्त  




